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Pauta Aprovada
Os trabalhadores da ENGESET
decidiram, em assembleia geral
realizada na quinta-feira, dia 25 de
maio, aprovar a Pauta Unificada de
Reivindicações da Campanha Salarial
2017/2018. O Sinttel-DF já comunicou
à empresa a decisão dos trabalhadores,
bem como solicitou que as negociações
comecem o quanto antes.
Neste momento, temos que unir nossas forças para buscar um
Acordo Coletivo que atenda às necessidades da categoria na ENGESET. Além
disso, temos que lutar junto com o Sinttel-DF contra os ataques aos direitos
dos trabalhadores que o “desGOVERNO TEMER” está protagonizando por
meio das reformas Trabalhista e Previdenciária. Com certeza, as reformas
significam menos direitos para os trabalhadores brasileiros.
Sendo assim, somente a categoria mobilizada é capaz de
colocar um freio na ganância dos patrões, protegendo os direitos que já
temos e criando as condições necessárias para avançar nas conquistas.
Participe da Campanha Salarial e fortaleça o seu sindicato nas negociações
com a empresa.
Por último, mas não menos importante, gradecemos a
presença dos trabalhadores que compareceram à assembleia e renovamos o
nosso apelo para realizarmos juntos uma excelente Campanha Salarial em
2017. O nosso compromisso é lutar por melhores condições de trabalho na
ENGESET.

Campanha Salarial 2017/2018 dos Trabalhadores da ENGESET

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL – SINTTEL/DF

Pauta Unificada de Reivindicação dos Trabalhadores da ENGESET - ACT
2017/2018 da FITRATELP
01 – Reajuste de 15% (INPC do período + anuenio + Ganho real);
02 – 26 Vale alimentação no valor de R$ 32,00 sem participação do trabalhador;
03 – Cesta Básica no valor de R$ 350,00 mensal;
04 – PPR 2017 no valor de 2,0 salário base para todos (técnicos e supervisores) com regras claras,
metas e sem avaliação individual;
05 – Pagamento de condutor autorizado de R$ 380,00 por mês;
06 – Pagamento de anuênio;
07 – Pagamento de 70% de abono de férias como antes;
08 – 06 meses de licença maternidade – Projeto Empresa Cidadã;
09 – Folga no dia do Aniversário;
10 – Eleição de 2 representantes de base;
11 – Fornecimento de vale transporte em espécime e sem desconto do trabalhador;
12 – Auxilio Creche de R$ 450,00 para interior e R$ 630,00 para as capitais. Estender o auxílio creche
para todos os trabalhadores;
13 – Auxilio PNE de R$ 450,00 para interior e R$ 650,00 para as capitais;
14 – 01 tíquete integral de R$ 32,00 acima de 2 horas extra;
15 – Jornada de Trabalho de 40 horas semanais de segunda a sexta;
16 – Fim do Banco de Horas;
17 – Possibilitar o acesso ao plano de saúde a todos os trabalhadores e seus dependentes;
18 – Complemento salarial de 100% caso o trabalhador fique afastado do trabalho pelo INSS e sua
remuneração ficar abaixo do salário recebido;
19 – Renovação da frota de veículos por carros com ar condicionado e porta malas para acondicionar o
ferramental;
20 – Diária mínima de R$ 150,00 para interior e R$ 250,00 para fora do estado (hospedagem,
alimentação, lavanderia, etc);
21 – Incluir as funções de Assistente de redes JR e PL;
22 – Manutenção do convenio medico durante o afastamento e em caso de afastamento por acidente
de trabalho fica o trabalhador isento de pagar qualquer valor deste convenio até o seu retorno;
23 – Reajuste das demais cláusulas econômicas em 15%;
24 - Manutenção das demais clausula do ACT.

Denuncias:
1 – Só tem escala de sobreaviso para finais de semana e feriados porem os trabalhadores são
obrigados a atenderem o acionamento durante os dias de semana sem escala oficial.
2 – A escala de sobreaviso não é elaborada e entregue com antecedência.
3 – Trabalhadores são obrigados a darem manutenção em torres (subir em torres) sozinhos,
descumprindo as normas de segurança.
4 – Trabalhadores são obrigados a transportar motores geradores em veículos fechados tipo fiorino e
permanecem dentro dos veículos mesmo com os motores ligados, descumprindo as normas de
segurança.
5 – A empresa está obrigando técnicos a executarem serviço de zeladoria.

